สําหรับลูกค้ า

เอกสารข้ อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Product Sales Sheet)
ข้ อมูล ณ วันที 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข้ อมูล
รายละเอียด
ชื.อผลิตภัณฑ์
บัญชีมณีมงคั
ั ง
ประเภทผลิตภัณฑ์
เงินฝากเดินสะพัด ไม่มีสมุดคู่ฝาก
ระยะเวลาในการฝาก
ไม่มีกําหนดระยะเวลา
จํานวนเงินเปิ ดบัญชี
เปิ ดบัญชีขนตํ
ั - า 0 บาท สูงสุดไม่จํากัด
ขัน7 ตํ.าและสูงสุด
อัตราดอกเบีย7 และ
รายละเอียดตามประกาศอัตราดอกเบี -ยเงินฝากของธนาคาร
ค่ าบริการ
- ธนาคารจะจ่ายดอกเบี -ยสําหรับบัญชีมณีมงคั
ั ง ให้ แก่ผ้ ฝู ากในอัตราดอกเบี -ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่
ฝากทีธนาคารจ่ายให้ กบั นิติบคุ คลทัวไปในแต่ละวัน ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไป โดยคํานวณ
เป็ นรายวันและจ่ายดอกเบี -ยให้ ในวันสุดท้ ายของเดือนตามเดือนปฏิทินในจํานวนทีคงเหลือภาย
หลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย (ถ้ ามี) แล้ ว โดยธนาคารจะนําดอกเบี -ยดังกล่าวไปทบต้ นเพือ
คํานวณดอกเบี -ยต่อไป
- ผู้ฝากสามารถใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) กับบัญชีมณีมงคั
ั ง ได้ โดยผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทีผู้ฝากทําไว้ กบั ธนาคาร
โดยในรอบการจ่าย
ดอกเบี -ย (วันที H ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) ใด ผู้ฝากใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารจะไม่
จ่ายดอกเบี -ยของรอบการจ่ายดอกเบี -ยดังกล่าว สําหรับวันทีมีการใช้ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
- กรณีฝากถอนโอน ข้ ามเขตสํานักหักบัญชีหรื อทําธุรกรรมต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียม ฝาก/ถอน/
โอนเงินข้ ามเขตสํานักหักบัญชี (IR) ผ่านเคาน์เตอร์ ครัง- ละ 20 บาท และค่าธรรมเนียมหมืนละ 10 บาท
ส่วนทีเกินคิดตามส่วนโดยใช้ หลักพัน ขันตํ
- า 10 บาท
- ในกรณีทผูี ้ ฝากดํารงยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
- าในบัญชีมณีมงคั
ั ง ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ตลอด
รอบการจ่ายดอกเบี -ย (วันที 1 ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี -ยในอัตราดอกเบี -ย
พิเศษสําหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ฝู าก ตามประเภทแพ็คเกจทีผู้ฝากได้ เลือกไว้ ในคําขอ
ใช้ บริ การบัญชีมณีมงคั
ั ง ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในตารางด้ านล่าง ซึงคํานวณจากยอดเงินฝาก
คงเหลือทีตําทีสุดของรอบการจ่ายดอกเบี -ย (วันที 1 ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) นัน- โดยคํานวณ
และจ่ายดอกเบี -ยพิเศษให้ ในวันสุดท้ ายของเดือนตามเดือนปฏิทิน ในจํานวนทีคงเหลือภายหลัง จาก
หักภาษี ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย (ถ้ ามี) แล้ ว โดยธนาคารจะนําดอกเบี -ยดังกล่าวไปทบต้ นเพือคํานวณ
ดอกเบี -ยต่อไป ทังนี
- - ในกรณีทผูี ้ ฝากดํารงยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
- าในบัญชีมณีมงคั
ั ง ตํากว่าเงือนไขที
ธนาคารกําหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี -ยสําหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ฝู าก ในอัตรา
เท่ากับอัตราดอกเบี -ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบมีสมุดคูฝ่ ากทีจ่ายให้ กบั นิตบิ คุ คลทัวไป
ตาม
ประเพณีการคิดดอกเบี -ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์

สําหรับลูกค้ า

ข้ อมูล

รายละเอียด

ประเภทแพ็คเกจ

ยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
- า อัตราดอกเบี -ยทีได้ รับ อัตราดอกเบี -ยพิเศษที
ทีต้ องดํารงไว้ ในบัญชี ณ กรณีดํารงเงินฝาก ได้ รับกรณีดํารงยอดเงิน
สิ -นวัน ของทุกวันเพือรับ คงเหลือตํากว่าเงือนไข ฝากตามเงือนไขที
ทีกําหนด
กําหนด***
ดอกเบี -ยอัตราพิเศษ

Package 1

5,000,000 บาท

ออมทรัพย์ *

Fixed** +0.20%

Package 2

2,000,000 บาท

ออมทรัพย์ *

Fixed** +0.10%

Package 3

800,000 บาท

ออมทรัพย์ *

Fixed** +0.05%

Package 4
(กรณีผ้ ฝู ากเป็ นนิติบคุ คล
จะต้ องมียอดรายได้ รวม
ไม่เกิน 75,000,000 บาท
ต่อปี โดยการคํานวณ
รายได้ รวมต่อปี เป็ นไป
ตามเงือนไขทีธนาคาร
กําหนด)

100,000 บาท

ออมทรัพย์ *

Fixed** +0.60%

* อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี -ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากทีธนาคารจ่ายให้ กบั นิติบคุ คลทัวไป
** อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี -ยเงินฝากประจํา 1 เดือน ของวงเงินฝากตําสุดของธนาคารทีธนาคารจ่ายให้ แก่
นิติบคุ คลทัวไป ณ วันทีคํานวณดอกเบี -ย
***อนึงในกรณีทีผู้ฝากมีคณ
ุ สมบัติเปลียนแปลงไปจากเงือนไขทีธนาคารกําหนดไว้ สําหรับการขอใช้ บริ การ
นี - ธนาคารสงวนสิทธิ]ทีจะยกเลิกการให้ ดอกเบี -ยอัตราพิเศษได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร
- ธนาคารจะคํานวณดอกเบี -ยอัตราร้ อยละต่อปี ทีประกาศกําหนดไว้ ข้างต้ น เป็ นรายวัน ตามระยะเวลา
การฝากเงิน โดยจํานวนวันต่อปี ทีใช้ ในการคํานวณ คือ ^_` วัน (ทังนี
- - ไม่ว่าปี ปฏิทินทีฝากนันจะมี
^_`
หรื อ ^__ วัน ก็ตาม) โดยมีสตู รการคํานวณดอกเบี -ย ดังนี กรณีการจ่ายดอกเบี -ยออมทรัพย์
จํานวนดอกเบี -ยทีได้ รับ = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ -นวัน X อัตราดอกเบี -ยออมทรัพย์ X ระยะเวลาฝาก
100
365
กรณีการจ่ายดอกเบี -ยอัตราพิเศษ
จํานวนดอกเบี -ยทีได้ รับ =
ผลรวมของ (ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ -นวันในแต่ละวัน X อัตราดอกเบี -ยออมทรัพย์ X ระยะเวลาฝาก ) +
100
365
( ยอดเงินฝากทีตําทีสุดของเดือน X (อัตราดอกเบี -ยพิเศษ - อัตราดอกเบี -ยออมทรัพย์) X ระยะเวลาฝาก)
100
365
นัน- ๆ ทีถึงเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด

สําหรับลูกค้ า

ข้ อมูล
อัตราดอกเบีย7 และ
ค่ าบริการ (ต่ อ)
ระยะเวลาการจ่ ายดอกเบีย7
เงื.อนไขหลัก

รายละเอียด
- ภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ธนาคารจะหักภาษีตามข้ อกําหนดของกรมสรรพากร เช่น นิติบคุ คล จะหัก
ภาษี H% เป็ นต้ น
- ค่าบริ การทีเรี ยกเก็บโปรดศึกษาตามประกาศ ก - ค่าบริ การต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก
จ่ายดอกเบี -ย วันสุดท้ ายของเดือน ตามอัตราทีธนาคารประกาศกําหนดไว้
- ผู้ฝากทีเลือก Package 1, d และ ^ ต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติไทยและมีถินฐานอยู่ในประเทศ
ไทย หรื อเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ทังนี
- - ในกรณีทผูี ้ ฝากเป็ นบุคคลธรรมดา ผู้ฝาก
จะต้ องเป็ นผู้ประกอบการหรื อเป็ นเจ้ าของกิจการ และ/หรื อ มีวงเงินสินเชือเพือธุรกิจกับธนาคาร รวมทังมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีธนาคารกําหนด และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ ใช้ บริ การบัญชีมณี
มังคัง ในนามบุคคลธรรมดา สําหรับผู้ฝากทีเลือก Package f จะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติ
ไทยและมีถนฐานอยู
ิ
่ในประเทศไทย หรื อเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทยทีมียอดรายได้ รวม
ไม่เกิน g`,hhh,hhh บาท ต่อปี โดยการคํานวณรายได้ รวมต่อปี เป็ นไปตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด
โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็ นดุลพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
- กรณีบญ
ั ชีมณีมงคั
ั ง Package 1, d และ ^ ผู้ฝากจะนําบัญชีเงินฝากประเภทเดินสะพัดทีมีอยู่กบั
ธนาคารมาใช้ เป็ นบัญชีมณีมงคั
ั ง หรื อผู้ฝากจะเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับธนาคาร
เป็ นบัญชีใหม่กไ็ ด้ แต่กรณี Package f ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับ
ธนาคารเป็ นบัญชีใหม่เท่านัน- สามารถสังจ่ายหรื อถอนเงินด้ วยเช็คได้
- ในกรณีทีลูกค้ ามีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) ได้ สามารถเบิกใช้ วงเงินจากบัญชีเงินฝาก
เดินสะพัดโดยผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทีทําไว้ กบั
ธนาคาร
- ธนาคารจะจัดส่ง Statement แจ้ งรายการเคลือนไหวบัญชีให้ ทกุ ๆ _ เดือน โดยจัดส่งตามทีอยู่ทีแจ้ งไว้
กับธนาคาร กรณีทีไม่มีรายการเคลือนไหวบัญชี ธนาคารจะไม่ทําการจัดส่ง Statement สําหรับรอบ
การจัดส่งนัน- ทังนี
- -ลูกค้ าสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่ง Statement เป็ น H เดือน หรือ ^ เดือน
หรื อ _ เดือน ก็ได้ หรื อ กรณีใช้ บริ การ SCB Business Anywhere สามารถตรวจสอบบัญชีด้วยตนเอง
ได้ ทางเว็บไซต์ www.scbbusiness.com หรื อ กรณีใช้ บริ การ SCB Business Net สามารถตรวจสอบ
บัญชีด้วยตนเองได้ ทางเว็บไซต์ www.scbbusinessnet.com หรื อ SCB Easy Application

เงื.อนไขการ ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์ และเงื.อนไข
อื.นๆ

- บัญชีมณีมงคั
ั ง ไม่สามารถนําไปใช้ กบั บริ การบริหารสภาพคล่อง (SCB Liquidity management
System) บริ การโอนเงินระหว่างบัญชี (SCB Sweep Account) และบริ การโอนเงินเข้ าบัญชีเดินสะพัด
อัตโนมัติ (Real Time Fund Transfer) ได้
- ทําคําสังถอน/โอนเงินผ่านบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
- ทํารายการสังจ่ายและถอนเงินด้ วยเช็ค

สําหรับลูกค้ า

ข้ อมูล
อัตราดอกเบีย7 กรณีผิด
เงื.อนไขการฝาก

ค่ ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบัญชี เมื.อครบ
กําหนดระยะเวลาการฝาก
ช่ องทางในการติดต่ อ
ธนาคาร
ช่ องทางการร้ องเรียน

ข้ อควรระวัง

รายละเอียด
- ในกรณีทผูี ้ ฝากดํารงยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
- าในบัญชีมณีมงคั
ั ง ตํากว่าเงือนไขทีธนาคารกําหนด
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี -ยสําหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ฝู าก ณ วันสุดท้ ายของเดือน ใน
อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี -ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากทีจ่ายให้ กบั นิติบคุ คลทัวไป
ตามประเพณีการคิดดอกเบี -ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์
- ผู้ฝากสามารถใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) กับบัญชีมณีมงคั
ั ง ได้ โดยผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทีผู้ฝากทําไว้ กบั ธนาคาร โดยในรอบการจ่าย
ดอกเบี -ย (วันที 1 ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) ใด ผู้ฝากใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารจะไม่
จ่ายดอกเบี -ยของรอบการจ่ายดอกเบี -ยดังกล่าว สําหรับวันทีมีการใช้ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
กรณีบญ
ั ชีไม่เคลือนไหวติดต่อกัน Hd เดือน และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าหรื อเท่ากับ d,hhh บาท
ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 1hh บาท / เดือน
บัญชีนี -เป็ นบัญชีเงินฝากเดินสะพัด ไม่มีกําหนดระยะเวลาการฝาก
ศูนย์บริ การลูกค้ า โทร. 02 722 2222 หรื อ สาขาของธนาคารทัวประเทศ หรื อ www.scb.co.th
ลูกค้ าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรื อ ศูนย์บริ การลูกค้ า SCB Call
Center 02 722 2222 หรื อ You Tell Us [easy App] หรื อผ่าน ธปท.ศูนย์ค้ ุมครองผู้ใช้ บริ การทางการ
เงิน (ศคง.) โทร 1213 หรื ออีเมล fcc@bot.or.th
- กรณีทีผู้ขอใช้ บริ การมีคณ
ุ สมบัติเปลียนแปลงไปจากเงือนไขทีธนาคารกําหนดไว้ สําหรับการขอใช้ บริ การ
นี - ธนาคารสงวนสิทธิ]ทีจะยกเลิกการให้ ดอกเบี -ยอัตราพิเศษได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร
- กรณีบญ
ั ชีมณีมงคั
ั ง Package 1, d และ ^ ผู้ฝากจะนําบัญชีเงินฝากประเภทเดินสะพัดทีมีอยู่กบั
ธนาคารมาใช้ เป็ นบัญชีมณีมงคั
ั ง หรื อผู้ฝากจะเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับธนาคาร
เป็ นบัญชีใหม่กไ็ ด้ แต่กรณี Package f ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับ
ธนาคารเป็ นบัญชีใหม่เท่านัน- ไม่สามารถนําไปใช้ กบั บริ การบริ หารสภาพคล่อง (SCB Liquidity Management System) บริ การโอน
เงินระหว่างบัญชี (SCB SWEEP Account) และบริ การโอนเงินเข้ าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติ (Real
Time Fund Transfer) ได้
- ควรจัดเก็บสมุดเช็คไว้ ในทีทีปลอดภัย
- ในการสังจ่ายเช็ค ควรมันใจว่ามีเงินเพียงพอในบัญชี มิฉะนันอาจะมี
ค่าธรรรมเนียมตามประกาศ
ธนาคาร
- มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค ค่าธรรรมเนียมการฝากถอนโอน ข้ ามเขต
สํานักหักบัญชี ทําธุรกรรมต่างธนาคาร โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศธนาคาร ท่าน
สามารถศึกษาเพิมเติมได้ ที - www.scb.co.th หัวข้ ออัตราดอกเบี -ยและค่าธรรมเนียม

สําหรับลูกค้ า

ข้ อมูล
รายละเอียด
การแจ้ งเปลี.ยนแปลง
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับบัญชีเงินฝาก และทําให้ ลกู ค้ า
เงื.อนไขการให้ บริการ หรือ เสียประโยชน์ ธนาคารจะทําการแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
การแจ้ งเตือนที.สําคัญต่ างๆ

